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تقــريـر

أي القوميـات والمحافظات
يستحوذ على المناصب العليا في إيران؟ 



ات واحملافظات أّي القوميَّ
يستحوذ على املناصب العليا يف إيران؟ 

 (tebaren.org) تم نشر هذا التقرير على الموقع الفارسي
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َوْفًقا لبيانات االستطالع غير 
الرسمية، يف حني أن أغلبية السكان 

ة،  ة الفارسيَّ يف إيران ليسوا من القوميَّ
ى امتناع مركز اإلحصاء  فقد أدَّ

اإليراني عن تقدمي إحصاءات رسمية 
ة إلى كثير من  حول التركيبة القوميَّ
التخمينات. التركيبة اللغوية لسكان 

إيران، حسب كتاب »حقائق العالم« 
الـذي ُتصِدره وكالة االستخبارات 

األمريكية، فإن 53% من سكان إيران 
ة ولهجاتها،  يتحدثون الفارسيَّ

و18% األذرية وغيرها من اللغات 
ة، و7% اجليلكية  ة، و10% الكرديَّ التركيَّ

ة  ة و2% البلوشيَّ واملازندرانية و6% الُلوريَّ
ة و2% يتحدثون لغات  و2% العربيَّ

أخرى، وباالستناد إلى هذا الكتاب 
د هذا  ة )1( لكن بعض اآلراء الرسمية يؤيِّ ميكن الزعم أن نصف سكان إيران فقط يتحدثون الفارسيَّ
ح علي أكبر  ة أقّل بكثير من نصف السكان، فقد صرَّ الرأي، ويقول إن عدد السكان من أصول فارسيَّ

صاحلي، وزير خارجية إيران يف فترة أحمدي جناد، للصحافة يف 18 يناير 2012 خالل زيارة له لتركيا، 
بأن األتراك يشكلون 40% من سكان إيران )2(.

ة أقّل من  ة الفارسيَّ ات األخرى إليها، فإن القوميَّ بأخذ هذا الرقم بعني االعتبار وإضافة نسب القوميَّ
ة يف إيران،  ع القومّي بظهور كثير من املطالب الوطنية القوميَّ نصف السكان بكثير، وتسبب هذا التنوُّ

ة،  ة بحّق احلياة والتنمية الثقافيَّ يف حني أن القوانني الرسمية املوجودة ال تعترف إال للغة الفارسيَّ
ون  ة الذين يحتلُّ ة واإلقليميَّ وعلى الرغم من ذلك فإن دراسة أصول املسؤولني رفيعي املستوى القوميَّ

ي يف الدرجات  ة بعينها تلعب دوًرا يف الترقِّ ة مهمَّ سات إيران، تشير إلى أن قوميَّ مناصب يف مختلف مؤسَّ
واملسؤوليات الرسمية يف إيران، وفضاًل عن ذلك فبعض احملافظات استحوذ على نسبة كبيرة من 

املسؤولني يف املناصب العليا.
ة للمسؤولني رفيعي املستوى  تالًيا سنتناول بالدراسة الهيكليَة السياسيَة يف إيران واجلذور اإلقليميَّ

َظام السياسية والعسكرية. سات النِّ يف مؤسَّ

ات واحملافظات أّي القوميَّ
يستحوذ على املناصب العليا يف إيران؟ 
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« البناء السياسي-العسكري العاّم للنظام اإليراني «

لْطة السياسية اقترحه للمرة األولى يف عام 1956 إقبال  يُعتبر »النَِّظام اإلسالمّي« نوًعا من السُّ
الالهوري من أجل استقالل باكستان عن الهند، واستُخدم نظاَم حكٍم رسمّيًا يف باكستان، وقد أوجد إقبال 

األساس الفلسفي ملفهوم »اجلمهورية اإلسالميَّة« بتأثير من فكرة »الرجل اخلارق« للفيلسوف نيتشه، 
وصاغها على شكل مفهوم »اإلنسان الكامل« الذي قّدمه للمرة األولى يف الفكر اإلسالمّي محيي الدين بن 

عربّي، ونتج عن هذا املزج الفلسفي للنظريتني مفهوم »اجلمهورية اإلسالميَّة«. املفهوم الُكلِّّي لهذا النوع 
من األنظمة السياسية -كما يراه إقبال- ناجت عن مركزية الذات، وإحياء احلضارة اإلسالميَّة، وتشجيع 

عودة اإلسالم إلى الساحة السياسية، والتعارض مع احلضارة الغربية ومحصوالتها الثقافيَّة والعلمية.

ن اخلميني على أساس شيعي من قراءة هذا النوع من النظرة إلى التاريخ اإلسالمّي، الذي نّظر له  َتكَّ
بشكل أوسع قبل ذلك العالم الباكستاني اآلَخر أبو األعلى مودودي، وِمن ثَمَّ تُرجمت هذه القراءة إلى نظام 
ُحكم يف إيران عام 1979، واليوم فضاًل عن إيران فإن دواًل مثل باكستان وموريتانيا وغامبيا وأفغانستان 

لديها نظام حكم جمهورّي إسالمّي، وهو وصف يُستخدم يف االسم الرسمّي للدولة.

سة رئاسة اجلمهورية يف إيران عام 2012 منشوًرا بعنوان »تعرُّف بنية ورؤية نظام  أصدرت مؤسَّ
وحكومة اجلمهورية اإلسالميَّة«، وعّرفت األركان السياسية لـ«اجلمهورية اإلسالميَّة« حتت عناوين 
سات رفيعة املستوى يف اجلمهورية اإلسالميَّة  مختلفة، وبناء على هذا التعريف ميكن توضيح املؤسَّ

اإليرانية كما يلي:

املرشد األعلى

القوات
 املسلحة

البرملانالدستور مجلس صيانة   احلرس الثوري 

مركز دراسات 
البرملان

رئيس 
اجلمهورية

لْطة  رئيس السُّ
مجلس اخلبراءالقضائيَّة

املراجع 
القضائيَّة

الهيئات شبه 
القضائيَّة

املجالس األخرى

 املجلس األعلى 
لألمن القومّي

املجلس األعلى 
للثورة الثقافيَّة

مات  املنظَّ
والتشكيالت 
غير القضائيَّة

مجمع تشخيص 
مصلحة النَِّظام مجلس الوزراء

مساعدو الوزراء 
سات  واملؤسَّ
التابعة لهم

مركز الوثائق 
ومكتبة البرملان

مركز الدراسات

ديوان احملاسبة

)اجليش(

)الشرطة( 
وزارة الدفاع 

ْلطة  السُّ
التشريعية

ْلطة  السُّ
التنفيذية

ْلطة  السُّ
ة القضائيَّ

املجالس 
املتخصصة

جلنة املادة 90
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حة العليا « ة لقيادات القوات المسلَّ ة والقوميَّ التركيبة اإلقليميَّ

سات منفصلة: اجليش واحلرس الثوري والشرطة،  تتشكل القوات املسلَّحة اإليرانية من ثالث مؤسَّ
سات  ة للقوات املسلَّحة، ويعنيِّ املرشُد األعلى رؤساَء هذه املؤسَّ وكلها تقبع حتت مظلة األركان العامَّ

ة التخطيط وتوفير اإلمكانيات للقوات العسكرية، وال تشترك مباشرًة يف  جميًعا، وتتولَّى وزارة الدفاع مهمَّ
العمليات العسكرية، ولكنها تَُعّد جزًءا من القوات املسلَّحة.

بالنظر إلى الرسم البياني أعاله الذي يُعتبر التقسيمة الرسمية للقوات املسلَّحة اإليرانية، ميكن 
توضيح التركيبة اإلقليميَّة والقوميَّة لقيادات هذه القوات كما يلي:

ة  األركان العامَّ
حة للقوات املسلَّ

الشرطةاجليشاحلرس الثوري

وزارة الدفاع

قوات حرس احلدودالقوات البريةالقوات البرية

وحدة طيران الشرطة القوات البحرية

القوات اجلوية

مقر الدفاع اجلوي

القوات
 اجلو-فضائية

القوات البحرية

قوات التعبئة 
)الباسيج(

فيلق القدس

وزارة الدفاع
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بالنظر إلى قوميَّات هؤالء القادة فإن تركيبتهم القوميَّة على النحو التالي:

التوزيع القومّي لقادة القوات املسلَّحة

كما رأينا فإن 75% من قيادات القوات املسلَّحة يف إيران من القوميَّة الفارسيَّة، وتستحوذ محافظة 
أصفهان على العدد األكبر من القادة.

ة رفيعي المستوى « ْلطة التشريعيَّ ة لمسؤولي السُّ ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

ة يف  لْطة التشريعية أحد أركان النَِّظام اإليراني، وتتولَّى عملية وضع وإقرار القوانني العامَّ إن السُّ
ستني: البرملان ومجلس صيانة الدستور، يضع النواب الذين  لْطة من مؤسَّ الدولة، وتتشكل هذه السُّ

يُختارون عن طريق االنتخابات، بعد تأييد مجلس صيانة الدستور أهليتهم، القوانني املختلفة لتنفيذها 
على مستوى الدولة، أما مجلس صيانة الدستور فهو الذي يتولَّى مراقبة ما يقوم البرملان بإقراره، وحتديد 
مدى تطابقه مع الدستور، وعملية حتديد عدم مخالفة قرارات البرملان ألحكام اإلسالم تكون حسب رأي 

أكثرية فقهاء املجلس، أما حتديد عدم تعارضها مع الدستور فهي على عاتق أغلبية أعضاء املجلس.
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ة ألعضاء مجلس صيانة الدستور: « ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

كما رأينا فإن محافظة أصفهان استحوذت على النصيب األكبر من بني أعضاء 
املجلس بأربعة أعضاء، وميكن أن نوّضح التركيبة القوميَّة ملجلس صيانة الدستور 

كما يلي:
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أما التركيبة اإلقليميَّة والقوميَّة ملسؤولي البرملان الذي يتولَّى مسؤوليَّة وضع 
القوانني فهي:
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التركيبة القوميَّة للمسؤولني رفيعي الدرجة يف البرملان
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ْلطة التنفيذية رفيعي الدرجة: « ة لمديري السُّ ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

تها  لْطة التنفيذية إحدى السلطات الثالث يف إيران، ووظيفتها إدارة الدولة طبق القوانني التي أقرَّ السُّ
لْطة رئيس اجلمهورية. طبًقا للمادة 113 من الدستور اإليراني)3( فإن  لْطة التشريعية، ويرأس هذه السُّ السُّ
إحدى أهّم مهاّم رئيس اجلمهورية تطبيق الدستور، وميكن لهذا األمر أن يتم من خالل الرقابة واحلصول 

على املعلومات والتحقيق واملتابعة واتخاذ اإلجراءات الالزمة، وأن يفعل ما يجب يف حال تعطيل أو عدم 
لْطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء ومساعدي الوزراء  م السُّ تطبيق مادة من مواد الدستور، وعموًما تَُقسَّ

لْطة كما يلي: سات التابعة لهم، وجاءت التركيبة القوميَّة واإلقليميَّة للمسؤولني يف هذه السُّ واملؤسَّ
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مبقارنة إحصائيَّة للجدول أعاله نرى أن محافظة طهران استحوذت على احلصة الكبرى من التوزيع 
لْطة فهو كما يلي: لْطة التشريعية بـ16 مسؤواًل، أما التوزيع القومّي لهذه السُّ اإلقليمي للمسؤولني يف السُّ
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ة رفيعي الدرجة: « ْلطة القضائيَّ ة لمسؤولي السُّ ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

َس النَِّظام القضائّي يف إيران على أساس الشريعة القائمة على الفقه اإلمامي، وتنشط هذه  أُسِّ
لْطة، حسب الدستور اإليراني، حتت نظر املرشد إلى جانب السلطتني التشريعية والتنفيذية، وتتولى  السُّ

سات مثل احملكمة العليا، واالدِّعاء العاّم، ومركز شؤون مجالس  لْطة القضائيَّة اإلشراف على مؤسَّ السُّ
سة  ة، ومحاكم الرقابة على أداء القضاة، احملكمة اإلدارية العليا، املؤسَّ حّل النزاع، واحملاكم، والنيابة العامَّ

سة الرقابة والتفتيش،  القضائيَّة للقوات املسلَّحة ومحاكم احملافظات، وهيئة الطب الشرعي، ومؤسَّ
سة السجون. ومؤسَّ

لْطة كما يلي: وجاءت التركيبة اإلقليميَّة ملسؤولي هذه السُّ
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لْطة القضائيَّة بالنظر إلى اجلدول أعاله: التركيبة القوميَّة ملسؤولي السُّ

َظام: « ة ألعضاء مجمع تشخيص مصلحة النِّ ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

يُعتبر مجمع تشخيص مصلحة النَِّظام من األركان السياسية املهمة يف إيران، ووظيفته األساسية 
إيجاد توازن بني مجلس صيانة الدستور والبرملان، فعندما يصّر البرملان على قرار أصدره لكن القرار ال 

يحظى بتأييد مجلس صيانة الدستور فإن مجمع تشخيص مصلحة النَِّظام هو الذي يتوسط ويكون فصل 
اخلطاب له. يبلغ عدد أعضاء هذا املجمع 44 عضًوا باإلضافة إلى عضو واحد يحضر ضيًفا، ويتغيَّر 

بتغيُّر موضوع اجللسة التي يعقدها املجمع، أما األعضاء الثابتون فيتغيرون كّل 5 سنوات، ويُعّينهم املرشد 
األعلى، وأهّم وظائف هذا املجمع حتديد املصلحة يف آراء البرملان ومجلس صيانة الدستور، وحتضير 

دات السياسات الكلية للنظام حسب الفقرة 1 من املادة 110 للدستور، وحل مشكالت النَِّظام  واقتراح مسوَّ
التي يحولها إليه املرشد األعلى، وإبداء الرأي يف االستفسارات التي تخّص املجمع.

يعتقد بعض احلقوقيني أن اسم مجلس اخلبراء ال ينطبق على وظيفة أعضائه، ألن وظيفتهم األساسية 
هي اختيار املرشد األعلى، وطبًقا للمادة 109 من الدستور يجب على املرشد أن تتوافر فيه 8 صفات: 

فقيه، سياسي، اإلدارة وغيرها، لكي يحوز على آراء هذا املجلس، يف حني أن أعضاء هذا املجلس يتلقون 
األوامر بتأكيد البعد الفقهي فقط، لذا يجب على اسم هذا املجلس أن يتغير إلى مجلس اخلبراء الفقهي، 
صات مختلفة، ومن باقي األديان واملذاهب،  أو أن يتغير قانون هذا املجلس بحيث يضّم أعضاء من تخصُّ

وأن يكون للنساء حضور فيه.
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التركيبة اإلقليميَّة ألعضاء مجمع تشخيص مصلحة النَِّظام:
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بالنظر إلى اجلدول أعاله يكون التوزيع القومّي ألعضاء املجمع كما يلي:
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التركيبة اإلقليميَّة للهيئة الرئيسيَّة ملجلس اخلبراء )املجلس اخلامس(:

ة للهيئة الرئاسية لمجلس الخبراء: « ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

يتشكل مجلس اخلبراء من مجموعة من الفقهاء احلائزين على الشروط، ويتولَّى مهمة تعيني ولي 
الفقيه بحسب املادة 107 من الدستور اإليراني، فترة هذا املجلس 8 سنوات ويُنتَخب من خالل تصويت 

ي، وعدد أعضاء املجلس 88 عضًوا. الشعب املباشر والسرِّ
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أما التوزيع القومّي للجدول أعاله فهو كما يلي:

ة ألعضاء المجلس األعلى لألمن القومّي: « ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

املجلس األعلى لألمن القومّي أحد املجالس املهمة يف البنية العسكرية-السياسية إليران، ويتولَّى هذا 
ة التي يحددها املرشد األعلى، وتنسيق  املجلس حتديد السياسات الدفاعية األمنية ضمن السياسات العامَّ

ة  النشاطات السياسية واالستخباراتية واالجتماعية والثقافيَّة واالقتصادية املتعلقة باإلجراءات العامَّ
الدفاعية األمنية، واستغالل اإلمكانات املادية واملعنوية يف الدولة من أجل مواجهة التهديدات الداخلية 

واخلارجية.
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التركيبة القوميَّة لهذا املجلس:

التركيبة اإلقليميَّة ألعضاء املجلس األعلى لألمن القومّي:
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ة: « ة للمجلس األعلى للثورة الثقافيَّ ة واإلقليميَّ التركيبة القوميَّ

يُعتبر املجلس األعلى للثورة الثقافيَّة املرجع األعلى لتعيني السياسات واتخاذ القرارات والتنسيق 
ة للنظام،  والتوجيه للشؤون الثقافيَّة والتعليمية والتحقيقيَّة يف إيران، ويعمل ضمن إطار السياسات العامَّ

وما يتخذه من قرارات تعتبر نافذة ويف حكم القانون. 

التركيبة اإلقليميَّة ألعضاء هذا املجلس
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وجاءت التركيبة القوميَّة لهذا املجلس كما يلي:

النتيجة «

تناولنا يف هذا التقرير التوزيع اإلحصائي للمسؤولني رفيعي الدرجة يف إيران، واستندنا يف لفظ 
»مسؤول رفيع الدرجة« إلى كتاب »تَعرُّف بنية ورؤية نظام وحكومة اجلمهورية اإلسالميَّة« الذي نشره 
سة التنمية اإلدارية والرأسمال البشري التابعة بدورها  مكتب مركز تعليم اإلدارة احلكومية التابع ملؤسَّ

ف الكتاب البناء السياسي للنظام اإليراني باإلضافة إلى املسؤولني رفيعي الدرجة،  لرئاسة اجلمهورية، عرَّ
وبالرجوع إلى الهيكلية التي يعرضها الكتاب نرى أن يف إيران 216 مسؤواًل رفيع الدرجة يقبعون يف أعلى 

املقامات، وتركيبة هؤالء املسؤولني القوميَّة كما يلي:
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وميكن تلخيص ذلك يف الرسم التالي:

وكما شاهدنا فإن 78% من املناصب العليا يف إيران حتتكرها القوميَّة الفارسيَّة، أما التركيبة اإلقليميَّة 
لهذه املناصب فهي كما يلي:
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الهوامش: «
)1( خصائص إيران السكانية يف كتاب »حقائق العالم«، صادر عن وكالة االستخبارات األمريكية.
لون 40% من عدد سكان إيران. ر لتصريحات علي أكبر صاحلي: األتراك يشكِّ )2( التسجيل املصوَّ

)3( املادة 113 من الدستور: بعد املرشد األعلى يُعتبر رئيس اجلمهورية أعلى منصب رسمي يف الدولة، ويتولَّى مسؤوليَّة 
لْطة التنفيذية، ما عدا األمور التي ترتبط مباشرًة باملرشد األعلى. تطبيق الدستور ورئاسة السُّ

)4( عباس آخوندي هو ابن علي أحمد آخوندي وصهر سيد هاشم رسولي محالتي وعديل علي أكبر ناطق نوري. ُولد يف 
النجف عام 1958 يف عائلة من رجال الدين، وهو حفيد بنت العالمة عبد احلسني أميني، من مرجعيات النجف وصاحب كتاب 

»الغدير«، وأميني يف األصل من مدينة سراب يف محافظة أذربيجان الشرقية.
)5( سيد محمود هاشمي شاهرودي: ُولد يف النجف يف العراق، وتولَّى سابًقا رئاسة املجلس األعلى للثورة اإلسالميَّة يف 

العراق، وكان عضًوا كذلك يف حزب الدعوة العراقي، والده سيد علي حسيني شاهرودي من أساتذة احلوزة يف النجف، ووالدته 
هي ابنة سيد علي مددي موسوي قائني من علماء وأهالي قرية سيدان يف محافظة خراسان اجلنوبية.
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توضيحات أضيفت الحًقا: «
بعد نشر هذا التقرير أقدم بعض احملققني من قوميَّات مختلفة على إرسال بعض املالحظات حول ما ورد فيه، وأضيفها هنا 

ه اإلحصائي الذي انتهجته: ليكتمل التوجُّ
يقول السيد يوسف عزيزي بني طرف، وهو صحفي ومحقق وناشط عربّي: إن هاشمي شاهرودي ليس عربّيًا، بل تَعلَّم العربيَّة 

مات املعارضة لصدام حسني، وهو ليس  كغيره ممن عاشوا يف النجف مثل خامنئي والريجاني وغيرهم، وكان يتعاون بالطبع مع املنظَّ
عربّيًا من العراق وال عربّيًا من األحواز، وهو -كما يتَّضح من اسمه شاهرودي- فارسّي األصل، لذا أرجو تصحيح هذه املعلومة. 

وكذلك فإن اجليالنيني ليسوا ُفرًسا، مثلهم مثل اللُّور، واألفضل أن ال نحسب املسؤولني اجليالنيني مع الفارسّيني، بل ننسبهم إلى 
قوميتهم اجليالنيَّة، وعلينا أن ال ننسى أن »نهضة الغابة« بقيادة ميرزا كوتشك خان جنكلي كانت تهدف إلى إيجاد حكم ذاتي ملنطقة 

جيالن، وتدريس اللُّغة اجليالنيَّة يف مدارسها.
وأرسل بعض األصدقاء البلوش مالحظات حول أن حسني علي شهرياري، رئيس اللجنة الصحية يف البرملان، ليس بلوشّيًا، على 

الّرغم من أنه من مواليد محافظة سيستان وبلوشستان، وهو فارسّي األصل.
كذلك طالب بعض األصدقاء بتصحيح املعلومة القائلة إن والدة خامنئي فارسيَّة األصل، ومع أن والده من مدينة خامنه يف 

دة. أذربيجان الشرقية فإن خامنئي لم يُِشر َقّط إلى نفسه على أنه تركّي، بل اعتبر نفسه فارسّيًا يف مواطن متعدِّ



www.arabiangcis.org

+966112166696
INFO@ARABIANGCIS.COM
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أي القوميـات والمحافظات
يستحوذ على المناصب العليا في إيران؟ 




